
Jornada Nacional Feminista de Lutas 2021 - dia 07 a 14 de março 
MULHERES NA LUTA PELA VIDA! FORA 

BOLSONARO, VACINA PARA TODA POPULAÇÃO E 
AUXÍLIO EMERGENCIAL JÁ! 

 
 
 
 

1) O que é a Jornada Nacional Feminista de Lutas? 
 
A Jornada Nacional Feminista de Lutas 2021 é fruto da Articulação Nacional para o              
8 de Março, que já conta com a participação de mais de 85 organizações e               
entidades nacionais. Seu objetivo é mobilizar toda a sociedade para defesa das lutas             
e pautas feministas, contra o conservadorismo e os ataques do Governo Bolsonaro.            
A Jornada busca impulsionar que organizações, sozinhas ou unificadas, construam          
atividades no período de 07 a 14 de março, datas compreendidas entre o dia              
anterior ao dia internacional de luta das mulheres e o assassinato de Marielle             
Franco.  
 

2) Terá atividade nacional unificada? 
 
Sim! Teremos a live nacional unificada no dia 07, a partir das 13h (horário de               
Brasília); o Twittaço nacional no dia 08 às 10h (horário de Brasília) com a hashtag               
#MulheresPeloForaBolsonaro ; e atividades por #JustiçaPorMarielleeAnderson no       
dia 14, domingo, com projetaço e panelaço nacional às 21h30 (horário de Brasília) 
 

3) Quem pode participar da Jornada? 
 
Qualquer organização, coletivo, entidade; seja ela nacional, estadual ou local,          
separadamente ou unificada com outras organizações. 
 

4) Como posso participar da Jornada? 
 
Para participar, basta inscrever a sua atividade no formulário da mobilização para            
que ela componha o calendário da Jornada e seja divulgada nas redes sociais das              
organizações. 
 

5) Tem prazo para inscrição das atividades? 
 
As inscrições das atividades devem ser feitas até o dia 05/03, às 23h59 (horário de               
Brasília).  
 

6) Quais atividades sugeridas para a realização da Jornada? 
 
Esses são alguns exemplos do que pode ser feito: constituição de grupos com             
poucas pessoas para fazer intervenções na cidade (praças e terminais de ônibus);            
Amanhecer Pela Vida das Mulheres: colocação de faixas e lambes/cartazes em           
viadutos; tecidos roxos e verdes amarrados nas estátuas; colagem de          
lambes/cartazes; Pintura com estêncil nas faixas de pedestres; Abraçato; Ações          
solidárias, como arrecadação de cesta básica, absorventes, 
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distribuição de marmita/quentinha; Projetaço; Manifestação na frente das casas com          
faixa/cartaz apontando uma demanda/grito da população; Carreata; Carro de som          
passando nas comunidades falando sobre o 180/190/Lei Maria da Penha (defesa           
dos direitos das mulheres), adesivaço; bicicletaço; podcast. 
 
Novas ideias são MUITO bem-vindas! 
 

7) Como divulgo a participação da minha organização na Jornada? 
 
No Drive você encontrará template para inserir a logo da sua organização. Basta             
editar esse card e publicar nas suas redes. Link aqui:          
https://drive.google.com/drive/folders/1T2A8FokWXG2YWDR6opBKKsyolxqdrBSZ?u
sp=sharing 
 

8) Como será divulgada a participação na Jornada? 
 
Após enviar a inscrição da sua atividade, o GT de Mobilização irá sistematizar o              
calendário de atividades e enviar para o GT de Comunicação para que os cards              
possam ser feitos e divulgados na live nacional e por todas as organizações. 
 

9) Ainda tenho dúvidas, tem alguma outra forma de contato? 
 
Entre em contato com o GT Nacional de Mobilização pelos telefones/whatsapp: 21            
96557-0202; 85 99296-9205; 61 99401-9707; 11 96321-1644 
 


